BULLETIN

3. nedeľa po Svätej Trojici

3. 7. 2022

Evanjelický a. v. cirkevný zbor Bratislava – Dúbravka
tel. sekretariát: 0910 747 818 | zb. farár: 0908 940 792
e-mail: ecavdubravka@gmail.com, www.ecavdubravka.sk
www.facebook.com/ecavdubravka/
číslo účtu – IBAN SK95 1100 0000 0029 2686 8064

Ježiš a malomocný človek

Uzdravujúca zmena i premena
·
Privítanie, oslovenie
·
Predspev: Najsvätejší
·
Pieseň ES 193 /Konfiteor/
Liturg: Pane, zmiluj sa!
Zbor: Buď nám milostivý!
Liturg: Kriste, zmiluj sa!
Zbor: Zhliadni na nás, ľud svoj!
Liturg: Pane, zmiluj sa!
Zbor: Odpusť naše viny. Skloň sa k nám
a vypočuj nás, Bože večný!
·
Pieseň ES 237
·
Sláva, pozdrav, kolekta
·
Starozmluvný text: Ž 103, 1.5. 8-13
·
Pieseň ES 347, požehnanie detí
·
Evanjelium: Mt 8, 14-17
·
Viera všeobecná kresťanská
·
Pieseň ES 453
·
Kázeň: Mk 1, 40-45, modlitba, požehnanie
·
Pieseň ES 652, 1. verš
·
Antifóna č. 49
Liturg: Pane Bože, vyslyš pokorné prosby naše.
Zbor: Volanie naše nech príde k Tebe. Pane, zmiluj sa.
·
·

Kolekta, Áronovské požehnanie
Pieseň ES 652, 2. – 3. verš

Oznamy:
* Prosíme všetkých návštevníkov aj členov nášho cirkevného
zboru, keby ste boli takí láskaví a vyplnili dotazník, ktorý nájdete na
stole vo vestibule, alebo ho môžete vyplniť on-line na našej web
stránke ecavdubravka.sk. Radi by sme aj týmto spôsobom zistili Vaše
potreby a očakávania od nášho cirkevného zboru a zároveň medzi
Vami našli ďalších aktívnych spolupracovníkov. Taktiež prosíme členov
zboru o vyplnenie písomného súhlasu so spracovaním osobných
údajov, ktorý tiež nájdete vo vestibule. Vyplnené tlačivá prosíme
vhodiť do poštovej schránky pri vchode do kostola. Ďakujeme!
* Západný dištrikt ECAV nás pozýva 5. júla o 10:00 na ďalšie Služby
Božie v prírode na Branči.
* V týždni od 18. – 22. júla prebieha v našom kostole detský
denný tábor. Prihlásených je 42 detí. Ak by ste chceli deťom doniesť
koláčik, ovocie, alebo drobné sladkosti, s vďačnosťou ich prijmú.
Ďakujeme.
* Počas školských prázdnin detská besiedka v nedeľu NEBUDE
a taktiež nebudú strednotýždňové stretnutia a aktivity.
* Modlime sa za deti na letných táboroch a ich vedúcich, aby ich
Pán Boh ochraňoval, dával im múdrosť a požehnanie. Modlime sa za
všetkých našich blízkych na cestách počas letných dovoleniek
a prosme o Božiu ochranu.
*

Ofera z nedele 19.6. bola 175,99 € a z nedele 26.6. bola 208,78 €.

